
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Supremin syrop 4 mg/5 ml 200 ml
 

Cena: 15,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian. 5 ml (1 łyżeczka miarowa) syropu zawiera 4 mg butamiratu cytrynianu.
Pozostałe składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian,
maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Lek Supremin w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopioidowym lekiem
przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego
butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela.
Wskazania do stosowania: ostry, suchy kaszel.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

dzieci w wieku od 2 do 6 lat 1 łyżeczka miarowa (4 mg) 3 razy na dobę
dzieci w wieku od 6 do 12 lat 2 łyżeczki miarowe (8 mg) 3 razy na dobę
dzieci w wieku powyżej 12 lat 3 łyżeczki miarowe (12 mg) 3 razy na dobę
dorośli 3 łyżeczki miarowe (12 mg) 4 razy na dobę

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Supremin:

jeśli pacjent ma uczulenie na butamirat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
u pacjentów z fenyloketonurią.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
wysypka, nudności, biegunka, zawroty głowy.
Opisane objawy ustępują zazwyczaj w trakcie leczenia i rzadko wymagają zmniejszenia dawki leku.
Jeśli opisane reakcje alergiczne lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe nie ustąpią po zmniejszeniu dawki leku, należy przerwać stosowanie
leku Supremin.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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